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ACÓRDÃO
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REMETENTE: Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Guarabira.
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1º APELANTE: Município de Pilõezinhos.
ADVOGADO: Anaximandro de A. Siqueira Sousa.
2º APELANTE: Francicleya Constantino de Almeida.
ADVOGADO: Cláudio Galdino da Cunha.
APELADOS: Os Apelantes.

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO  DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO RÉU.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.  REJEIÇÃO.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMETO
DE  REQUERIMENTO  PARA  PRODUÇÃO  DE  PROVA  EM  AUDIÊNCIA.
INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA.  PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTRATO
TEMPORÁRIO.  VÍNCULO  DE  NATUREZA  JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO.  DIREITO  AO
RECEBIMENTO  DAS  FÉRIAS  E  SEUS  RESPECTIVOS  TERÇOS
CONSTITUCIONAIS.  PRECEDENTE  DO  STF.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  ÔNUS  DA  EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO  CPC.  VERBAS
DEVIDAS. APELO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA
DE  FIXAÇÃO  NA  SENTENÇA.  CONDENAÇÃO  DEVIDA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO DO RÉU, E
PROVIMENTO DO APELO AUTORAL.

1.  Segundo  entendimento  jurisprudencial  do  STF,  é  da  Justiça  Comum  a
competência  para julgar  as  ações  de  cobrança  ajuizadas  por  servidores  públicos
contratados  pela  Administração  Pública  Direta.  (TJPB,  Processo  nº
09820090009386001,  Quarta  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, j. em 20/06/2011).

2.  Na  ausência  de  interposição  de  agravo  contra  despacho  que  indeferiu  o
requerimento  para  produção  de  prova,  resta  preclusa  a  insurgência  em sede  de
recurso de apelação.

3.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  modificando  posicionamento  anterior,  tem
entendido que, em caso de nulidade do contrato de trabalho, ao empregado admitido
no serviço público sem concurso são devidos, além do saldo de salários, o décimo
terceiro, as férias e o terço constitucional.

4. Provado o vínculo jurídico com a Administração, impõe-se ao Ente Federado a
comprovação do pagamento das verbas devidas em decorrência do exercício dos
misteres funcionais, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do
Juiz, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido



para o seu serviço, atendendo o disposto no art.  20, §4º, do Código de Processo
Civil, bem como aos critérios estabelecidos nas alíneas a, b e c, do §3º, do referido
dispositivo legal.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária e às Apelações Cíveis n.º  0000282-35.2013.815.0181,  em que figuram
como partes o Município de Pilõezinhos e Francicleya Constantino de Almeida.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer das Apelações e da
Remessa Necessária, rejeitadas as preliminares, no mérito, negar provimento à
Remessa e ao Apelo do Réu e dar provimento ao Apelo Autoral.

VOTO.

O Município de Pilõezinhos  interpôs  Apelação contra Sentença prolatada
pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Guarabira, nos autos da Ação de Cobrança
contra  ele  ajuizada  por  Francicleya  Constantino  de  Almeida,  que  rejeitou  as
preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de falta de interesse de agir, e a
prejudicial  de  prescrição  quinquenal,  e,  no  mérito,  julgou procedente  o  pedido,
condenando-o ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, de todo
o período laborado pela Autora, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês a
partir  da  citação  e  correção  monetária  pelo  INPC,  devidos  a  partir  da  data  da
exoneração, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com nova redação dada
pela Lei nº 11.960/09, e, ao final,  submeteu o feito ao duplo grau de jurisdição
obrigatório.

Em suas razões, f. 69/96, o Apelante arguiu as preliminares de cerceamento
do direito de defesa, por ter o Juízo procedido ao julgamento antecipado da lide, e
de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que envolve
servidor  público  contratado  irregularmente,  e  a  prejudicial  de  prescrição
quinquenal.

No mérito, alegou que é nula a contratação pela Administração Pública sem
prévio concurso, de foma que tal contratação não gera efeitos trabalhistas, salvo o
pagamento do saldo de salário pelos dias efetivamente laborados.

Pugnou pelo acolhimento das preliminares ou da prejudicial de prescrição e,
caso ultrapassadas, pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada
e o pedido julgado improcedente.

Contrarrazoando,  f.  107/109,  a  Autora  requereu  o  desprovimento  do
Recurso, repisando os mesmos argumentos de sua peça de ingresso.

Francicleya  Constantino  de  Almeida  também  interpôs  Apelação, f.
104/104, alegando que, apesar de seu pedido ter sido julgado procedente, o Juízo
deixou  de  proceder  à  condenação  do  Réu  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja parcialmente
reformada e o Réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.



Nas Contrarrazões, f. 113/114, o Réu requereu o desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do CPC.

É o Relatório.

Conheço da Remessa Necessária e dos Recursos de Apelação, porquanto
presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  analisando,  inicialmente,  o  Apelo  do
Réu.

É entendimento deste Tribunal de Justiça1 que ainda que a ação de cobrança
envolva direitos reconhecidamente de natureza trabalhista, o julgamento de ação em
que  se  postula  o  recebimento  de  verbas  rescisórias,  decorrente  da  extinção  do
contrato  de  natureza  eminentemente  administrativa,  está  afeto  à  Justiça  Comum
Estadual, visto tratar-se de servidor público, com vínculo estatuário, ou equiparado
a tal, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência desta Justiça.

Quanto à preliminar de cerceamento do direito de defesa, tem-se que o Juízo
indeferiu, na Audiência de f. 59/60, o requerimento para produção de prova por se
tratar  de  matéria  eminentemente  de  direito,  não  tendo  o  Apelante  agravado  de
referida decisão, restando, portanto, preclusa a matéria, razão pela qual rejeitou-a.

Passo ao mérito.

As provas documentais carreadas aos autos, f. 09/14 e 51/57, tornam certo
que a contratação da Apelada se deu nos termos do art.  37, IX, da Constituição
Federal.

O  Supremo  Tribunal  Federal2,  modificando  seu  posicionamento  anterior,

1APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA.  JUSTIÇA.  COMUM  ESTADUAL.  PRELIMINAR  DE
INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS NA CONTA VINCULADA.
PROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPEREOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORM A
DO LECISUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, §1º – A, DO CPC. PROVIMENTO. - Segundo
entendimento jurisprudencial do STF, é da Justiça Comum a competência para julgar as ações de
cobrança  ajuizadas  por  servidores  públicos  contratados  pela  Administração  Pública  Direta.  -  A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, em diversos julgados no sentido
de garantir ao laborante que teve seu contrato declarado nulo, o direito ao FGTS. - Conforme o art.
20, §4º, do CPC, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados
consoante apreciação equitativa do Juiz, que levará em conta o grau de zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço (TJPB, Processo nº 09820090009386001, Quarta Câmara Especializada Cível, Relator
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, j. em 20/06/2011).
2Agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento.  Servidor  temporário.  Contrato  prorrogado
sucessivamente.  Gratificação  natalina  e  férias.  Percepção.  Possibilidade.  Precedentes.  1.  A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no
art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso
IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 2.
Agravo regimental não provido. ( AI 767024-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de
24.4.12)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
CONSTITUCIONAL.  DIREITOS  SOCIAIS.  DÉCIMO  TERCEIRO  E  TERÇO  DE  FÉRIAS.
APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS.



tem entendido que ao empregado admitido no serviço público sem concurso são
devidos, além do saldo de salários, o décimo terceiro e as férias. 

No que se refere as férias não gozadas e aos respectivos terços, o servidor
contratado faz jus à indenização nas hipóteses em que o vínculo funcional entre ele
e a Administração é rompido, mediante aposentadoria, exoneração, demissão, etc.,
cujo permissivo é o princípio da vedação do enriquecimento sem causa da segunda,
porquanto não resta oportunidade para fruição futura do benefício, na esteira do
entendimento  deste  tribunal  e  do  STJ,  que  adiante  seguem:  Apelação  Cível  n.º
018.2009.002177-7/001-  Quarta Câmara Cível do TJ-PB;  RE 570908, Relator(a):
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, Repercussão Geral -
Mérito DJe-045 Divulg 11-03-2010 Public 12-03-2010 Ement Vol-02393-04 PP-
00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33.

A precariedade da contratação da Apelante, portanto, não a exclui do gozo
dos  direitos  sociais  previstos  no  art.  7°,  da  Constituição  Federal,  pois
desempenhadas efetivamente as funções, veda-se o enriquecimento sem causa da
Administração.

Entende  este  Tribunal  de  Justiça3 que,  em  se  tratando  de  documentos
correspondentes ao pagamento de servidor, cabe ao Apelado demonstrar que houve
a efetiva quitação das verbas pleitadas, ou então, fazer prova de que o funcionário
não faz jus ao direito reclamado, porquanto cabe-lhe o ônus de trazer aos autos fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do  direito autoral, de acordo com o art. 333,
II, do Código de Processo Civil, de forma que não o fazendo, como no presente
caso, incumbe-lhe o dever de efetuar o pagamento das férias, acrescidas do terço
constitucional, respeitada a prescrição quinquenal.

Passo ao Apelo Autoral.

Limita-se a Autora, em suas razões recursais, a pugnar pelo arbitramento
dos honorários advocatícios que devem ser imputados à parte sucumbente, no caso,
o Réu.

De fato, na Sentença de f. 61/66, o Juízo deixou de proceder ao arbitramento
da  verba  honorária,  de  forma  que,  tendo  o  pleito  autoral  sido  acolhido  na  sua
integralidade, deve o Réu ser condenado ao pagamento da verba honorária.

Sopesando-se  o  grau  de  zelo  do  profissional,  o  lugar  de  prestação  do

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ( ARE 649393-
AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 14.12.11)
3 APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS E DÉCIMOS TERCEIROS NÃO
PAGOS.  PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
INTERVENÇÃO  MINISTERIAL.  DESNECESSIDADE.  PRELIMINAR  REJEITADA.
PAGAMENTO  DAS  VERBAS  SALARIAIS.  NÃO  COMPROVAÇÃO  POR  PARTE  DO
MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
- É cediço que a intervenção ministerial se limita aos casos em que haja evidente interesse público,
restando desnecessária a manifestação na hipótese em ter, em que o interesse do Estado é meramente
patrimonial, não se confundindo, pois, com o interesse público. 
- Demonstrada a efetiva prestação de serviços pelo autor, cabe ao empregador Município de Igaracy o
ônus de provar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste o direito do
empregado ao recebimento das verbas salariais pleiteadas. (TJPB, AC nº 026.2005.001.241-3/001, 3ª
Câmara Cível, Relator Des. Marcio Murilo Da Cunha Ramos - julgado em 06/04/2010.)



serviço,  em  que  possui  escritório,  não  havendo  necessidade  de  maiores
deslocamentos, a baixa complexidade da causa e o moderado tempo transcorrido
desde a citação, balizas fixadas pelo art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, hei por bem arbitrar
os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00. 

Posto isso, conhecida a Remessa Necessária e os Recursos de Apelação, e
rejeitadas as preliminares, no mérito, nego provimento à Remessa Necessária e
ao  Apelo  do  Réu,  e  dou provimento  ao  Apelo  Autoral  para,  reformando a
Sentença,  condenar  o  Réu  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho,  dele  também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Dr.
Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


